
 

 

Adatkezelési tájékoztató és részvételi feltételek 

 

A selfcachingre vagy tréningre (illetve egyéb meghirdetett programra) való 

jelentkezés során megadott adatok kezelése 

A findyourway.hu oldalon meghirdetett programokon (pl. selfcaching, tréning stb.) való 

részvételhez online jelentkezési űrlap kitöltése szükséges. A sikeres jelentkezés 

érdekében az alábbi adatok megadását kérhetjük a jelentkezőktől:   

 jelentkező neve (a kapcsolatfelvételhez, a szolgáltatás igénybevételéhez és a 

szabályszerű számla kiállításához szükséges) 

 jelentkező telefonszáma (a kapcsolatfelvételhez, a szolgáltatás igénybevételéhez 

szükséges) 

 jelentkező lakcíme (a szolgáltatás igénybevételéhez és a szabályszerű számla 

kiállításához szükséges) 

 jelentkező életkora (a tréning hatékonysága érdekében, a szervezők módszertani 

megközelítéséhez szükséges) 

 jelentkező e-mail címe (a kapcsolatfelvételhez és a programmal kapcsolatos 

tájékoztatás érdekében szükséges, valamint a „Feliratkozom a hírlevélre” mező 

megjelölése esetén erre a címre küldjük az elektronikus hírleveleket) 

 rövid bemutatkozás (a jelentkező problémájának megismerése és a selfcaching 

program hatékonysága céljából szükséges megadni) 

A jelentkezési űrlap kitöltése során opcionálisan (nem kötelezően) választ várunk arra a 

két kérdésre is, hogy honnan értesült a jelentkező a tréningről, illetve mi az, amelyre 

választ keres a tréningen. A válaszokból a tréning kommunikációjának hatékonyságára 

következtetünk, illetve továbbfejlesztjük a tréning eszköz és módszer rendszerét. 

A jelentkező beleegyezik abba, hogy az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) rendelkezéseinek 

megfelelően jogosultságának azonosítása és a megrendelt szolgáltatás igénybevételének 

biztosítása céljából a jelentkezés során megadott személyes adatait a findyourway oldal 

üzemeltetői, a programok szervezői visszavonásig kezeljék. 

A jelentkezések kapcsán kapott személyes információkat csak a programokkal 

kapcsolatos célokra használjuk fel, és harmadik féllel nem osztjuk meg. A jelentkezés 

során megadott adatok esetében az adatok kezelésének a célja a programokon 

résztvevők azonosítása, a választott szolgáltatás igénybevételének biztosítása és a 

jelentkezők részére történő számla kiállítása. A tréningre jelentkezők kifejezetten 



hozzájárulnak ahhoz, a findyourway tréning szervezői (Jó Andrea, Tamaskó Anett, Dian 

Márta) a regisztráció során megadott adatokat rögzítsék, azt számítástechnikai 

eszközökkel automatizáltan feldolgozzák és elemezzék. Továbbá az aktuális programot 

megelőzően, illetve azt követően a megadott elérhetőségeken időről-időre kapcsolatba 

lépünk velük a program lebonyolítása, utánkövetése, értékelése, illetve további ajánlatok 

küldése céljából, a jogosult visszavonó rendelkezéséig. A tudomásunkra jutott 

információkat és adatokat a hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően, bizalmasan 

kezeljük.  Az adatokat a törvények előírásának megfelelő időtartamig megőrizzük.  A 

jelentkezők nevére kiállított számla másolatát a törvény által meghatározott 5+1 évig 

megőrizzük. Amennyiben a jelentkező részére nincs számla kiállítva, úgy a program 

befejezését követően 2 évig, promóciós célokra megőrizzük adatait, majd töröljük, 

hacsak erről másképp nem nyilatkozik a jelentkező. 

Hírlevél feliratkozás 

A jelentkezés során a jelentkező a „Feliratkozom a hírlevélre” mező bejelölésével 

önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a jelentkezés során megadott, 

meghatározott személyes adatait (név, lakcím, telefonszám és e-mail cím) a hozzájárulás 

visszavonásáig kezelje. A hozzájáruláson alapuló, hírlevél küldő funkció célja a 

folyamatos kapcsolattartás, a findyourway programok szervezői által nyújtott 

szolgáltatásokról való tájékoztatás, információküldés a kedvezményes ajánlatokról, új 

programokról, nyereményjátékról. A hírlevélre való feliratkozási szándék bármikor 

visszavonható az info@findyourway.hu e-mail címre írt kérelemmel vagy a hírlevél alján 

található „Leiratkozás a hírlevélről” linkre kattintva.  

Felhívjuk a figyelmet, hogy a findyourway programok, szolgáltatások szervezői (egyben 

a findyourway.hu weboldal üzemeltetői) nem felelnek azokért a károkért, 

veszteségekért, költségekért, amelyek a honlapjával kapcsolatban, annak használatából 

vagy használhatatlanságából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, 

számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, adatvesztésből, vagy jogosulatlan 

adatszerzésből, visszaélésekből eredő károkból vagy más hasonló okokból következnek 

be.  

A findyourway.hu oldalon meghirdetett programra jelentkező vállalja, hogy 

 a findyourway.hu oldalon meghirdetett összegben a program helyszínén, egy 
összegben vagy alkalmanként befizeti a részvételi díjat (kivétel, ha ingyenes 
részvételt hirdetünk); 

 tréning vagy szervezett program esetén legkésőbb 10 perccel a kezdés előtt 
megjelenik a helyszínen; 

 aktívan és legjobb tudása szerint részt vesz a programon; 
 a többi résztvevő munkáját nem zavarja a program során; 
 a programon a saját elhatározásából és a saját felelősségére vesz részt. 
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A find your way tréningre való jelentkezés menete 

A tréning kiscsoportos jellegű, legfeljebb 10 fő vehet részt egy csoportban, így a 
résztvevők száma korlátozott. A jelentkezéseket a jelentkezési űrlapot beküldők 
sorrendjében fogadjuk el. A jelentkezési űrlap beküldését követően minden jelentkező 
részvételi szándékát az űrlapon megadott e-mail címre küldött elektronikus tájékoztató 
levélben igazoljuk vissza. Az e-mail-ben tájékoztatjuk a jelentkezőt a további teendőkről, 
a részvételi díj befizetésének részleteiről a tréningen lévő szabad helyek függvényében. 
A részvétel visszaigazolása a jelentkezések sorrendjében történik. A tréningen való 
részvételt az első 10 jelentkező számára tudjuk biztosítani. 

A részvételi díj befizetése 
 
A részvételi díjat a weboldalon meghirdetett összegben, a tréning helyszínén egy 
összegben vagy alkalmanként kell befizetni, csak akkor tudjuk biztosítani a részvételt. A 
részvételi díj befizetésének napján számlát állítunk ki a jelentkezési űrlapon megadott 
adatoknak (név, lakcím) megfelelően, amelyet a tréning napján, személyesen adunk át a 
jelentkezőnek. (Természetesen ingyenes részvételt hirdető akció során nincs részvételi 
díj.) 

Lemondás 

Fenntartjuk a jogot arra, hogy a meghirdetett tréningeket megfelelő számú jelentkező 
hiányában legkésőbb a tréning előtti napon írásban (SMS vagy e-mail) lemondjuk. Ebben 
az esetben a befizetett részvételi díjakat teljes mértékben visszatérítjük, vagy (a 
jelentkező kívánságára a) befizetést egy másik tréningidőpontra vonatkozóan 
érvényesnek tekintjük.  
 
 
A kedvezményes jelentkezési díjakra az általánostól eltérő lemondási feltételek és 
visszatérítési szabályok vonatkozhatnak, amennyiben ezeket a jelentkezéskor külön 
jelezzük. 

A selfcaching beszélgetésre való jelentkezés menete 

A selfcaching segítő beszélgetés egyéni program, csak a jelentkező és a mentálhigiénés 
szakember vesz részt rajta. A jelentkezéseket a jelentkezési űrlapon vagy e-mail-es 
formában (info@findyourway.hu) fogadjuk. A jelentkezési űrlap beküldését követően 
minden jelentkező részvételi szándékát az űrlapon megadott e-mail címre küldött 
elektronikus tájékoztató levélben igazoljuk vissza. A jelentkezővel minden esetben 
időpontot és helyszínt egyeztetünk a megadott elérhetőségek alapján. 

A részvételi díj befizetése 
 
A részvételi díjat a weboldalon meghirdetett összegben, a selfcaching segítő beszélgetés 
helyszínén egy összegben, alkalmanként kell befizetni, csak akkor tudjuk biztosítani a 
részvételt. A részvételi díj befizetésének napján számlát állítunk ki a jelentkezési 
űrlapon megadott adatoknak (név, lakcím) megfelelően, amelyet a beszélgetés napján, 
személyesen adunk át a jelentkezőnek. A weboldalon meghirdetett információk szerint 
az első alkalommal nincs részvételi díj. 



Lemondás 

Fenntartjuk a jogot arra, hogy a megbeszélt időpontokat a selfcaching előtti napon 
írásban (SMS vagy e-mail) lemondjuk. Kérjük, a beszélgetésre jelentkezőket, hogyha nem 
tudnak eljönni a megbeszélt időpontban és helyszínre, legkésőbb egy nappal korábban 
jelezzék az info@findyourway.hu e-mail címen vagy telefonos elérhetőségeinken. 
 
(Utoljára módosítva: 2017.  február 27.) 
 


